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Grampos para 
Marcenaria

Os grampos IRWIN® 
proporcionam ajustes corretos, 

habilidades e pressões para 
qualquer tipo de trabalho de 

grampeamento, desde um projeto 
pequeno de artesanato até 

montagem de móveis. IRWIN® 
QUICK-GRIP®, versatilidade 

e potência sem esforço.

Grampos Rápidos SL300

Grampos Multiuso
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1. Posicione os grampos adequadamente, preste atenção e ga-
ranta que o contato entre a superfície e as almofadas está per-
feito, isso fará com que você trabalhe firmemente.

2. Use os grampos com as almofadas para evitar que a base de 
trabalho seja danificada.

3. Descarte qualquer grampo que possua algum empenamento 
na barra metálica.

4. Não utilize ferramentas como martelos ou alicates para im-
primir um aperto extra ao grampo.

5. Mantenha todas as partes móveis limpas e com uma leve 
camada de óleo, mas certifique-se de que não exista sujeira ou 
óleo em contato com as almofadas da borracha.

Dicas de utilização

6. Nunca utilize um grampo para suspender, puxar ou transpor-
tar estruturas e objetos.

7. Sempre remova os grampos tão logo a atividade tenha sido 
concluída. Os grampos servem apenas como um acessório tem-
porário de fixação.

8. Nunca pressione o gatilho de liberação enquanto estiver 
avançando com a garra móvel. Este procedimento ocasiona o 
desgaste prematuro do sistema de fixação do grampo, sendo 
que as duas operações nunca devem ser executadas ao mesmo 
tempo.

Use sempre óculos e luvas de segurança 
durante a execução das atividades.
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Grampos para Marcenaria

Grampo Rápido para Merceneiro SL300  - cód. 1970 a 1974
Vinte anos atrás, IRWIN QUICK-GRIP revolucionou o grampeamento com 
a introdução de grampos de barra. QUICK-GRIP está agora levando esta 
comodidade ao próximo nível com o SL300. Este novo grampo tem uma 
barra I-beam tratada termicamente e proporciona 68Kg de pressão no 
limite superior. Além disso, a mandíbula rotativa trava e se conforma 

às superfícies irregulares ou trava paralelo ao grampeamento padrão. 
Também tem um parafuso de troca rápida para converter facilmente 
ao prolongador. O QUICK-GRIP SL300 combina a comodidade com o 
desempenho de grampeamento não paralelo - é a próxima geração de 
grampos de barra. 

Barra I-Beam
Suporta pressão adicional 
com menos dobra e flexão.
Tratada termicamente, aço óxido 
de carbono preto proporciona 
durabilidade máxima.

Faces de pressão removíveis
Protegem a superfície de trabalho.
Faces de pressão ficam 
afixadas ao grampo.

Profundidade da garganta 3-1/4"

Mandíbula Rotativa Patenteada
Adapta-se às superfícies irregulares.
Combate flexão inevitável com grampos de resina.
Trava em paralelo para grampeamento padrão.
Mantém pressão uniforme.

Parafuso de Troca Rápida
Rápida conversão ao prolongador.
Elimina batidas na extremidade da mandíbula.

Grampos Rápidos para Marceneiro
SL300

Cód.
Pressão de 
Aperto (Kgf)

Pressão de 
Expansão (Kgf)

1970
1971
1972
1973
1974

68
68
68
68
68

68
68
68
68
68

Tamanho
(pol.)

6"
12"
18"
24"
36"

150
300
455
605
910

Tamanho
(mm)
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Grampos para Marcenaria

Grampo Multiuso  - cód. 19777 a 1979
Os Grampos Multiuso são os mais versáteis do mercado. Suas garras 
maleáveis dão ilimitadas aplicações para esta ferramenta. Leve e 
resistente. Ideal para atividades de colagem ou fixação.

Garras Versáteis
Ilimitadas aplicações. A garra 
desliza em seu próprio eixo.

Grampos Multiuso
Cód.

Pressão de Aperto nos 
mordentes (Kgf)

Força para abertura do 
grampo (Kgf)

1977
1978
1979

14,0
13,0
9,5

10,0
9,0
5,5

Tamanho
(pol.)

1"
2"
3"

25
50
75

Tamanho
(mm)

Força de Aperto 
nos Mordentes
Grampo de 1" - 14 kgf
Grampo de 2" - 13 kgf

Grampo de 3" - 9,5 kgf

Força de Abertura
Grampo de 1" - 10 kgf
Grampo de 2" - 9 kgf
Grampo de 3" - 5,5 kgf


